Forrás: Magyar Közlöny, 2009. évi 87. szám

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet
a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és
hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya az egyetemes szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) által az
egyetemes szolgáltatás keretében az arra jogosult felhasználók részére kínált egyetemes
szolgáltatás árához kapcsolódó árszabályok képzésére, a szolgáltató által alkalmazandó
árképletre és annak alkalmazási feltételeire terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó
engedéllyel rendelkező által a földgáz kereskedelemre vonatkozó engedély alapján értékesített
földgázra.
Értelmező rendelkezések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) egyetemes szolgáltatói árrés: a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti
közüzemi szolgáltató jogutódjára 2009-ben elvégzett költség-felülvizsgálat alapján megállapított
árelem,
b) földgáz-nagykereskedelem: az a tevékenység, amely során a földgáz-nagykereskedelmet
folytató földgázkereskedő (a továbbiakban: nagykereskedő) a földgázt viszonteladónak, és nem
közvetlenül az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak értékesíti,
c) kiegyenlítő elem: azon árelem, amely a 2010. januári várható importár-változás
kiegyenlítésére nyújt fedezetet,
d) mobilgáz-finanszírozási költség: azon árelem, amely a föld alatti gáztárolóban tárolt földgáz
finanszírozására nyújt fedezetet,
e) nagykereskedői árrés: a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi
nagykereskedő jogutódjára 2009-ben elvégzett költség-felülvizsgálat alapján megállapított
árelem.
(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvény (a továbbiakban: GET), valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok
rendelkezései szerint kell értelmezni.
Az egyetemes szolgáltatás árának képzésére, valamint az időszakonkénti változására
vonatkozó szabályok
3. § (1) A GET 107. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével
megállapított egyetemes szolgáltatás ára a következő árelemekből áll:
a) a földgáz ára,
b) a kiegyenlítő elem,
c) a nagykereskedői árrés,
d) a külön rendelet szerinti rendszerhasználati díjak közül a szállítás és a tárolás díja,
e) a mobilgáz-finanszírozási költség,

f) a külön rendelet szerinti értékesítési kategóriákra osztott rendszerhasználati díjak közül az
elosztás díja,
g) a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8. §-a szerinti tagi
hozzájárulás (a továbbiakban: tagi hozzájárulás),
h) egyetemes szolgáltatói árrés.
(2) Az egyes árelemek meghatározásának modell leírását a Magyar Energia Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) honlapján közzéteszi.
4. § (1) Belépési ponton történő földgázvásárlás esetén az összehasonlító ár a 3. § (1)
bekezdés a)-c) pontja szerinti árelemek összegét, a kereskedelmi árrés a 3. § (1) bekezdés d)h) pontja szerinti árelemek összegét tartalmazza.
(2) Kilépési ponton történő földgázvásárlás esetén az összehasonlító ár a 3. § (1) bekezdés
a)-e) pontja szerinti árelemek összegét, a kereskedelmi árrés a 3. § (1) bekezdés f)-h) pontja
szerinti árelemek összegét tartalmazza.
5. § (1) A szolgáltató az egyetemes szolgáltatási árat elosztói területenként és felhasználói
kategóriánként a 3. § (1) bekezdés a)-h) pontja szerinti árelemek összegeként képzi.
(2) Az egyetemes szolgáltatási ár a GET 138/A. §-a szerinti pénzeszköz, az általános forgalmi
adó, valamint az energiaadó összegét nem tartalmazza.
(3) Az egyetemes szolgáltatási ár megállapításánál az ármegállapítás időpontját követő 3
hónapra (tárgyidőszak) rendelkezésre álló várható földgázbeszerzési költséget kell figyelembe
venni.
6. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti földgázár meghatározása a melléklet 1. pontja
szerint történik.
(2) A 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiegyenlítő elem mértékét a Hivatal határozza meg,
amelyet a honlapján az érintett negyedévet megelőző második hónap 10. napjáig közzétesz.
(3) A 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nagykereskedői árrés megállapítása során az infláció
figyelembevétele a melléklet 4. pontja szerint történik.
(4) A 3. § (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti árelemek a külön jogszabály szerinti
rendszerhasználati díjak szerint kerülnek megállapításra.
(5) A 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti mobilgáz- finanszírozási költség a betárolt
földgázmennyiségre hat havi BUBOR bankközi kamatláb +75 bázisponton számított
finanszírozási költség. A Hivatal a gázévenként megállapításra kerülő, a gázévben
alkalmazandó mobilgáz- finanszírozási költséget és az azt megalapozó számítást honlapján
közzéteszi.
(6) A 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti árelem a tagi hozzájárulás mértékére vonatkozó
külön jogszabály szerint kerül megállapításra.
(7) A 3. § (1) bekezdés h) pontja szerinti egyetemes szolgáltatói árrés esetében az egyetemes
szolgáltatói árrés megállapítását megelőző naptári évre vonatkozó (hőmérsékletkorrigált)
mennyiségi adatokat kell alapul venni, ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók
hőmérsékletkorrigált mennyisége legalább 1,5%-kal változik, egyéb esetekben az egyetemes
szolgáltatói árrés megállapítása során (illetve 2010. júliusra a 2010. januári egyetemes
szolgáltatói árrés megállapításánál) figyelembe vett (hőmérsékletkorrigált) mennyiségi adatokat
kell alapul venni. Az egyetemes szolgáltatói árrés megállapítása során az infláció
figyelembevétele a melléklet 4. pontja szerint történik.

7. § A szolgáltatónak a GET 107. § (6) bekezdése szerinti negyedéves ármódosításhoz
a) a nagykereskedő és a szolgáltató által az ármódosítás negyedévét megelőző negyedév
második hónapjának 15. napját megelőző 30 napban számlával vagy bizonylattal igazoltan
beszerzett dollármennyiségre vonatkozó MNB hivatalos középárfolyam 1,0085-tel megszorzott
összértékének kimutatására,
b) az alkalmazni kért díjak díjelemenkénti (alapdíj, teljesítménydíj, gázdíj) bemutatására,
c) a földgáz képlet szerint alkalmazni kért árának kimutatására, valamint
d) a Hivatal honlapján közzétett módszertan alapján alkalmazni kért rendszerhasználati
költségek meghatározására
vonatkozó dokumentumokat kell a Hivatal részére benyújtani.
Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.
(2) A nagykereskedői árrés 2009. július 1-től 2009. december 31-ig megegyezik a 2006. július
1. és 2009. december 31. közötti árszabályozási perióduson belül a földgázellátásról szóló 2003.
évi XLII. törvény szerinti, 2009. júliusra indokolt közüzemi nagykereskedői árréssel.
(3) Az egyetemes szolgáltatói árrés 2009. július 1-től 2009. december 31-ig a 2006. július 1-je
és 2009. december 31-e közötti árszabályozási perióduson belül a földgázellátásról szóló 2003.
évi XLII. törvény szerinti közüzemi szolgáltató 2009. júliusra indokolt árrése, továbbá a
volumenkockázatból fakadó költségek (a hőmérsékletkorrigált mennyiség legalább 1,5%-os
változása esetén) és a termékfinanszírozás költsége. A termékfinanszírozási költség a fő
termékek, illetve szolgáltatások beszerzéséhez és értékesítéséhez kapcsolódó pénzmozgás
közötti időtartamra a termékek és szolgáltatások értékének hitelkamata.
(4) A kiegyenlítő elem mértéke első alkalommal a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz
kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló rendeletben kerül meghatározásra.
9. § A 8. § (4) bekezdése 2009. október 1-jén hatályát veszti. Ez a § 2009. október 2-án
hatályát veszti.
Melléklet a 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez
1. Az elismert fajlagos földgázár meghatározása a negyedévre (Ft/MJ):
fgFt = a × fgFtA + b × fgFtT

(1)

fgFtA = er × fgUSDA

(2)

fgUSDA = 14,426 × (0,5 × fo / 520,928 + 0,5 × go / 935,741)

(3)

ahol:
2. 2010. január 1-jétől az egyetemes szolgáltatói gázértékesítés érdekében felmerülő
nagykereskedelmi költségelemek árban elismerésre kerülő fajlagos értéke gázévenként:
n = ne × zh

(4)

3. 2010. január 1-jétől az egyetemes szolgáltatói gázértékesítés érdekében felmerülő
egyetemes szolgáltatási költségelemek árban elismerésre kerülő fajlagos értéke gázévenként:
e = ee × zh

(5)

4. Az infláció figyelembevételére vonatkozó szabályok
4.1. Az infláció figyelembevétele a 3. § (1) bekezdés c) és h) pontja szerinti árrés

megállapítása során
A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett aktuális (legutolsó) - az árrés
megállapítása előtti utolsó „Jelentés az infláció alakulásáról” című kiadvány szerinti - éves
átlagos fogyasztói árindex-előrejelzést az „inflációkorrekciós tényezővel” (lásd 4.2. pont)
korrigálni kell, és az így kapott „becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezőt” (lásd 4.3.
pont) kell használni.
Az előrejelzés hibáját utólag, az árrés-megállapítási javaslatok között eltelt időszakra vetített
Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által közzétett tény - háztartási energia
nélküli - árindex alapján kell figyelembe venni. A referencia árindex meghatározása az alábbiak
szerint történik:
CPIX = [(F-1)-X × (HE-1)]/(1-X)+1
4.2. Inflációkorrekciós tényező („k”)
Az inflációkorrekciós tényező értékére a Hivatal tesz javaslatot a 0,018-0,022 közötti sávban.
Javaslata megtételekor a Hivatal elemzi a nagykereskedő és a szolgáltatói engedélyesek
működését, valamint a várható folyamatokat. Indokolt esetben a Hivatal nagykereskedőnként és
szolgáltatói engedélyesenként egymástól eltérő mértékű inflációkorrekciós tényezőre is
javaslatot tehet.
Az inflációkorrekciós tényező értékét a gázévet megelőző második hónap 10. napjáig a
Hivatal a honlapján közzéteszi.
4.3. A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényező meghatározása:
zh = z × h

(6)

z = 1+Y/100-k

(7)

h = (1+YRe/100-ke)/(1+Ye/100-ke)
5. Jelölések:
a:

együttható, nem a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére;
a naptári év első negyedévében

b:

0,60

második negyedévében

1,00

harmadik negyedévében

1,00

negyedik negyedévében

0,70

együttható, a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére;
a naptári év első negyedévében

0,40

második negyedévében

0,00

harmadik negyedévében

0,00

negyedik negyedévében

0,30

CPIX:

a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindexből a háztartási energia sor
elhagyásával számított árindex,

e:

az egyetemes szolgáltatói gázértékesítés érdekében felmerülő egyetemes
szolgáltatói költségelemek árakban elismerendő fajlagos értéke a gázévben, Ft/MJ

ee:

az egyetemes szolgáltatói gázértékesítés érdekében felmerülő egyetemes

szolgáltatói költségelemek fajlagos értéke a megelőző gázévben, Ft/MJ
er:

az MNB hivatalos napi devizaárfolyamainak 1,0085-tel megszorzott értékeiből
képzett átlagárfolyam; az átlagárfolyam meghatározása során figyelembe vett időtáv
az ármódosítás negyedévét megelőző negyedév utolsó hónapjának 15. napját
megelőző 30 nap

F:

a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex,

fgFt:

a negyedéves ármódosítási kérelem során a szolgáltató értékesítési átlagárában
indokolt (figyelembe vett) fajlagos földgáz beszerzési költség, Ft/MJ

fgFtA:

a földgáz aktuális ára, Ft/MJ

fgFtT:

tárolói készletérték a negyedik negyedévre a szeptember 30-ra becsült tárolói
készletérték {figyelembe véve az előző gázévre az egyetemes szolgáltatás
érdekében (a szolgáltatónak vagy jogelődjének) betárolt földgáz beszerzési értékét,
valamint a betároláshoz tartozó szállítási és betárolási költséget} (Ft/MJ); az első
negyedévre az ármegállapítást megelőző szeptember 30-i szintre korrigált tárolói
készletérték (Ft/MJ); a tárolt gáz értékének nyilvántartása a számlafizetés napján
érvényes árfolyam figyelembevételével történik, Ft/USD

fo:

az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke az
aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes
értékre kerekítve), USD/t
A havi átlagárat a Platts által publikált „1 PCT Fuel FOB Med Cargoes” napi „low” és
„high” értékeiből
külön-külön meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani
középértéke adja. Ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor a
megfelelő (az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 15-e és
a hónap vége közötti időszak banki napjain jegyzett) Forward árakat kell alkalmazni.
A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön
meghatározott havi átlagok számtani középértéke.

go:

a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke az
aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes
értékre kerekítve), USD/t
A havi átlagárat a Platts által publikált „Gasoil 0.1 FOB Med” napi „low” és „high”
értékeiből külön-külön meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok
számtani középértéke adja. Ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor
a megfelelő (az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 15-e
és a hónap vége közötti időszak banki napjain jegyzett) Platts Forward jegyzéseket
kell alkalmazni. A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb
jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke.

h:

a korábbi inflációs célkitűzés becslési hibáját korrigáló hibakorrekciós tényező

HE:

a háztartási energia KSH által közzétett éves átlagos árindexe

k:

a következő gázévre érvényes árrés megállapítására vonatkozó javaslat gázévére
figyelembe veendő inflációkorrekciós tényező

ke:

az aktuális gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban -, illetve az első árrés
megállapításnál az induló árrésre tett javaslatban - figyelembe vett inflációkorrekciós
tényező

n:

az egyetemes szolgáltatói gázértékesítés érdekében felmerülő nagykereskedelmi

költségelemek árakban elismerendő fajlagos értéke a következő gázévben, Ft/MJ
ne:

az egyetemes szolgáltatói gázértékesítés érdekében felmerülő nagykereskedelmi
költségelemek árakban elismert (figyelembe vett) fajlagos értéke a megelőző
gázévben, Ft/MJ

X:

a háztartási energia súlya a fogyasztói kosárban,

Y:

az éves átlagos KSH tény - a háztartási energia sor elhagyásával számított fogyasztói árváltozás és az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) éves átlagos
fogyasztói árindex-előrejelzés - az árrés megállapítás lezárása előtti utolsó „Jelentés
az infláció alakulásáról” című kiadvány - alapján képzett (előretekintő) átlagos
fogyasztói árváltozás a tárgyidőszaki júliusi ármódosítási időszak közepe és az azt
megelőző árrés-megállapítási időszak közepe közötti időszakra számítva, százalék

Ye:

az aktuális gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatnál -, illetve az induló
árrésre tett javaslatban - figyelembe vett fogyasztói árváltozás, százalék

YRe:

a háztartási energia sor elhagyásával számított éves átlagos KSH tény - illetve
ennek hiányában az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói
árindex-előrejelzés alapján képzett (előretekintő) átlagos - fogyasztói árváltozásból
az Ye által lefedett időszakra képzett fogyasztói árváltozás, százalék
(A KSH „A fogyasztói árak alakulása” című kiadványa, illetve az MNB-nek az árrésmegállapítás lezárása előtti utolsó „Jelentés az infláció alakulásáról” című kiadványa
alapján.)

z:

a következő gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban számított
inflációkövetési tényező (hibakorrekciós tényező nélkül)

zh:

a következő gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban figyelembe veendő,
hibakorrekciós tényezővel korrigált inflációkövetési tényező

